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Autorka si ve své diplomové práci klade za cíl analyzovat produkci oxidu dusnatého na 

systémové úrovni, dále detekovat iNOS a 3-nitrotyrosin v postižené kůži a míše infikovaných 

myší, sledovat změny v počtu parazitů a změny množství myelin basic proteinu po podání 

inhibitoru iNOS a v neposlední řadě zjistit vliv peroxynitritu na schistosomuly in vitro se 

zaměřením na jejich životaschopnost a patologické změny v ultrastruktuře.  

Diplomová práce obsahuje 73 stran včetně seznamu literatury a 4 strany příloh. Práce je 

psaná v anglickém jazyce s minimem chyb a překlepů. Text je velmi dobře čitelný, 

srozumitelný a členěn do jednotlivých kapitol a podkapitol, které na sebe logicky navazují. 

Literární úvod obsahuje přehled současných poznatků o úloze NO v imunitním systému, vlivu 

NO na vybrané skupiny helmintů a jeho vlivu na průběh helmintóz a poznatky o 

Trichobilharzii regenti a imunitní odpovědi obratlovčího hostitele na nákazu tímto parazitem. 

Text je příhodně graficky doplněn obrázky převzatými z literatury. Kapitola Materiál a 

metody přehledně a detailně popisuje použitou metodiku. Výsledky jsou shrnuty v kapitole 

4. Přehledně členěné výsledky jsou doplněny grafy a kvalitními fotografiemi histologických 

řezů. Výsledky jsou v 5. kapitole vhodně diskutovány, jsou z nich vyvozeny logické závěry a 

navrhnuty další možné postupy a řešení studované problematiky. Autorka ve své práci 

využila informace ze 103 literárních zdrojů. Literatura je citována správně, pouze 2 citace 

z tabulky 6 na str. 26 nejsou uvedeny v seznamu literatury.  

V experimentální části práce autorka prokázala, že je schopna za použití vhodných metod 

získat relevantní výsledky. Ke svým pokusům využila celou řadu metod, které jsou časově 

náročné a jejich osvojení vyžaduje nemalé úsilí. Oceňuji i výběr vícero přístupů 

ke studovanému problému, jako zahrnutí in vivo i in vitro experimentů a využití inhibitorů 

iNOS.  

V práci se nějaké chyby vyskytly. Uvedu zde několik příkladů. Chybí popis ke zkratce LS 

homogenate (uvedeno na str. 26). Na str. 31 je odkaz na tabulku 8, namísto odkazu na 

tabulku 9. V textu na str. 36 je uvedeno, že obr. S1C ukazuje kolokalizaci iNOS a Iba-1, ale je 

zde pouze Iba-1 a DAPI. Na str. 41 je odkaz na obrázek 2, kde má být vidět podobný výsledek, 

jako na str. 72 graf S2 Hladina nitritu/nitrátu v sérech po aplikaci AG. Obrázek 2 však 

zachycuje rozdíly objemu granulomů v játrech potkanů infikovaných S. mansoni a rozdíly ve 

struktuře tegumentu S. mansoni. U popisku grafu 13 na str. 43 chybí počet myší ve skupině 

14 dpi. Zkratka MFI chybí v seznamu zkratek, je vysvětlena až na str. 43 v popiscích grafu 13. 



Příloha S3 je v textu zmiňována dříve než S2, bylo by tedy logičtější uvézt je na konci 

v opačném pořadí.  

 

Otázky a připomínky oponentky: 

1) Obr. 7 na str. 35 ukazuje značení iNOS v kůži ušních boltců. Myslím, že pro lepší 

orientaci v jednotlivých vrstvách kůže by bylo dobré toto imunohistochemické 

značení doplnit klasickým barvením pomocí hematoxylinu a eosinu. Využila jste 

nějaké základní histologické barvení? 

2) V tabulce 11 na str. 36 je uvedeno, že iNOS nebyla detekována na žádném řezu míchy 

z 21 dnů po infekci. Na obr. je však patrný nějaký signál v okolí schistosomula i vazba 

protilátky na samotné schistosomulum. Jedná se tedy o nějakou nespecifickou 

vazbu? Proč jste nepovažovala tento signál za pozitivní? 

3) Na str. 36 se zmiňujete, že detekce kolokalizace 3-NT a DAPI pomocí konfokální 

mikroskopie nepřinesla průkazné výsledky. Jakou jinou zobrazovací techniku byste 

tedy příště volila?  

4) Tabulka 12 na str. 40 ukazuje souhrnný počet nalezených červů v míše myší. Byla vždy 

prokrájena celá mícha a prohlédnuty všechny řezy?  

5) Zkoušeli jste po kultivaci se SIN-1 nechat schistosomuly 1–2 dny v čistém 

kultivačním médiu? Mohlo by se tak zjistit, zda by došlo k opravě tegumentu nebo by 

se potvrdilo, jak předpokládáte, že změny jsou nevratné.  

6) V úvodu mi trochu chybí alespoň pár slov o úloze NOS a NO v nervové soustavě za 

normálních fyziologických podmínek a při infekcích. Které buňky exprimují NOS a 

produkují NO v CNS? Má NO i nějakou úlohu při normálním fyziologickém stavu 

v nervové tkáni?  

 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na vypracování diplomové práce. 

Autorka dosáhla všech cílů, které si v úvodu vytyčila. Diplomovou práci Barbory Šmídové 

jednoznačně doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

V Praze dne 5.9.2019        Lucie Panská 

 


